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Protokoll – ordinarie styrelsemöte 
 

Datum  2010-01-19  
Plats:  hos Göran Schultz, Nyköping 
Närvarande: Jim Qvarnström, Tommi Rotonen, Göran Schultz,  

Eva Simonsson, Håkan Alm 
 

1. Mötet öppnades.  

2. Beslutades att följa Jims förslag på dagordning samt avsluta mötet vid 21:00 

3. Distriktet saknar revisorssuppleant då inget förslag på detta hade inkommit till 
årsmötet.  
Beslutades att Håkan kontaktar förra årets valberedare Leif Englund för ett 
förslag på namn. 

4. Ingen valberedning kunde väljas på årsmötet.  
Beslutades att senare under våren gå ut med ett meddelande till klubbarna om 
behovet att delta i arbetet med att ta fram denna. 

5. Av årsmötet hänskjuten fråga angående ombud och suppleant till seglardagen 
den 20-21 mars i Haninge.  
Beslutades att Håkan och Tommi representerar Sörmlands seglarförbund. 

6. Av årsmötet hänskjuten fråga angående ombud och suppleant till Sörmlands 
idrottsförbunds årsmöte.  
Beslutades att Eva representerar Sörmlands seglarförbund. 

7. Göran rapporterade om distriktets ekonomiska läge. Allt enligt planerna. 

8. E-postmeddelande från Åsa Blomqvist-Jonsson på SSF angående fakturering 
av medlemsavgifter från klubbarna. Årets avgift till SDSF är 6kr.  
Beslutades att Tommi svarar Åsa. 

9. Inkommen bidragsansökan 091222 från SäSS jollegrupp/Christer Wandin om  
bidrag till spinnakerutrustning till klubbens 606. Konstaterades att eventuell 
utbetalning hamnar på SDSF’s verksamhetsår 2010 samt SäSS ekonomiska 
redovisningsår 2010.  
Beslutades att avvakta med beslut tills SDSF har en bra överblick över det 
allmänna stödbehovet i distriktet. 

10. Inkomna sanktionsansökningar; Sundbyholmsregattan 100522 och Svearnas 
ordinarie 100821, båda arrangemangen i SSSv’s regi.  
Beslutas att sanktionera enligt ansökan. Jim godkänner i sanktionsmodulen. 

11. Information från SSF via Jim om att SRS-certifikat ej kommer att krävas under 
2010 på grund av att systemet för att hantera dessa ej är färdigställt. Jim ser till 
att information publiceras på hemsidan. 

12. Ny hemsida i bloggform för distriktet. Alla i styrelsen kommer att få ett login för 
att kunna uppdatera nyheter och dylikt. Hemsidan släpps inom kort och sköts 
av Niklas Qvarnström. 
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13. Ett mindre antal funktionärer inom distriktet behöver förnya sina licenser. Då 
antalet är så litet att det ej är ekonomiskt möjligt att ordna utbildning i sörmland 
hänvisas dessa till kringliggande distrikt.  
Beslutades att Eva informerar de berörda och föreslår lämpliga alternativ. 

14. Beslutades att distriktets postmottagare är Tommi, som även meddelar berörda 
avsändare. 

15. Konstaterades att distriktets verksamhet styrs av stadgar publicerade av SSF. 
Beslutades att Jim ser till att dessa publiceras på distriktets hemsida. 

16. Styrelsen disktuterade i allmänna ordalag distriktets målsättningar, verksamhet 
och framtid.  
Under seglardagen 2010 kommer en ny distriktsindelning att diskuteras. 
Beroende på om denna blir bifallen, och vilken tidsplan som gäller för 
övergången, kommer distriktets fortsatta verksamhet under sommaren och 
hösten att präglas av detta. Tills dess fortsätter distriktets verksamhet som 
vanligt, med prioritet på säsongens evenemang. 

17. Konstaterades att behovet av att kommunicera med klubbarna är stort. 
Beslutades att ordna en träff under senvintern med nyckelpersoner i samtliga 
medlemsklubbar. Personlig kontakt med klubbarna tas av distriktsstyrelsen 
efter att skriftlig inbjudan är utskickad. Datum och agenda beslutas på nästa 
styrelsemöte. 

18. Beslutades om följande datum för styrelsemöten under våren: 
100216, tisdag, 18:00, Trosa/Jim 
100308, måndag, 18:00, Eskilstuna/Tommi 
100412, måndag, 18:00, Nyköping/Göran 
100510, måndag, 18:00, Trosa/Jim 
Ovanstående ansvariga ordnar lokal m.m. samt meddelar detaljer med mera i 
god tid till övriga mötesdeltagare. 

19. Mötet avslutades. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
________________________   _____________________ 
Tommi Rotonen     Jim Qvarnström 
 


